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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

–

Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετεγγραφών- Εγγραφών της Ο. Χ. Ε, σας διαβιβάζουμε την
Ειδική Εγκύκλιο Εγγραφών – Μετεγγραφών περιόδου 2017-2018.
1. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η περίοδος των Μετεγγραφών για τις περιπτώσεις: άρθρο 4 παρ. 1, 2 (Ελεύθερες και με
Υποσχετική) και άρθρο 5 παρ. 2, 3, 4, 5, 9 (άνευ συναίνεσης), καθορίζεται το χρονικό
διάστημα από 1 έως 20 Ιουλίου 2017.
Ο υπολογισμός της ηλικίας αθλητών-τριων σε όσες παραγράφους του άρθρου 5
αναφέρονται, γίνεται χρονολογικά και όχι ημερολογιακά.
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τα σωματεία δύνανται να πραγματοποιούν μεταγραφές ελλήνων αθλητών-τριων και την
περίοδο 21 Δεκεμβρίου 2017 έως και 11 Ιανουαρίου 2018.
Οι μεταγραφές που μπορούν να πραγματοποιηθούν την ανωτέρω περίοδο αφορούν τους
αθλητές-τριες ηλικιακής κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών οι οποίοι έχουν γεννηθεί έως και
31/12/1997 και δεν έχουν δικαίωμα λόγω ηλικίας να αγωνιστούν σε ηλικιακά πρωταθλήματα.
Οι αθλητές-τριες γεννημένοι μετά από τις 31/12/1997 μπορούν να μετεγγραφούν
σε άλλο σωματείο μόνο στην περίπτωση που αποστείλουν (το σωματείο και ο
αθλητής-τρια) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι δεν θα αγωνισθούν
στα ηλικιακά πρωταθλήματα για την τρέχουσα περίοδο.
Τα είδη των μετεγγραφών που μπορούν να πραγματοποιούνται το ανωτέρω διάστημα είναι
αποκλειστικά και μόνο: α) Ελεύθερες, β) Με Υποσχετική με διάρκεια έως τέλος περιόδου γ)
λόγω αποδέσμευσης μόνο για όσους αθλητές-τριες έχουν διαγραφεί από τις καταστάσεις
αθλουμένων στις 31/7/2017 και δεν μετεγράφηκαν την καλοκαιρινή περίοδο και δ) άνευ
συναίνεσης, μόνο οι περιπτώσεις των παραγράφων:
 παρ. 3 (23 ετών & 8ετία) και
 παρ. 9 (32 ετών)
του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Μετεγγραφών και μόνο στην περίπτωση που
οι αθλητές–τριες δεν έχουν κάνει χρήση των εν λόγω παραγράφων την θερινή
μεταγραφική περίοδο (1 έως 20 ιουλίου).
2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ειδικά για τους Αλλοδαπούς, Κοινοτικούς (πλήρως ενταγμένες χώρες στην Ε.Ε.) και Ομογενείς
η περίοδος των μετεγγραφών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15
Σεπτεμβρίου 2017 και 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2018.

Προσοχή: Σας υπενθυμίζουμε ότι για την μετεγγραφή και έκδοση δελτίων αλλοδαπών
αθλητών που αγωνίζονται εκτός Ελλάδος, απαιτείται η έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού
Μετεγγραφής (International Transfer Certificate).Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς
Μετεγγραφών της Διεθνούς Ομοσπονδίας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του
2012, απαιτείται πλέον επικύρωση του ITC και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία έστω και αν η
μετεγγραφή γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Τα παράβολα των εν λόγω
μετεγγραφών είναι τα ακόλουθα:
α) για τους παίκτες υπό καθεστώς συμβολαίου (professional players) 1380€ για την
ομοσπονδία της χώρας στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης και 1380€ για την Ευρωπαϊκή
ομοσπονδία (σύνολο 2760€).
β) για τους παίκτες χωρίς καθεστώς συμβολαίου (amateur) 138€ για την ομοσπονδία της
χώρας στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης και 138€ για την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία (σύνολο
276€).
Η Ο. Χ. Ε δεν πρόκειται να εκδώσει κανένα δελτίο πριν τη λήψη του αντίστοιχου
πιστοποιητικού έστω και αν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές και λοιπές εκκρεμότητες.
Σας γνωρίζουμε ότι με την πρόσφατη αλλαγή των Κανονισμών Μετεγγραφών της IHF, οι
αλλοδαπές Ομοσπονδίες έχουν δικαίωμα να εκδώσουν το Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής
(International Transfer Certificate) έως και 15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης
(Request) από την ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία. Σας θυμίζουμε ότι για να προβεί η ΟΧΕ στην
αποστολή αιτήματος έκδοσης Διεθνούς Πιστοποιητικού Μετεγγραφής (International Transfer
Request) απαιτούνται όλα τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία:
 Αίτηση εγγραφής αλλοδαπού αθλητή –τριας με 2 φωτογραφίες πλήρως συμπληρωμένα
με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Όνομα, επώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, υπηκοότητα-εθνικότητα, κ.λ.π
2. Σωματείο και χώρα που αγωνιζόταν ο αθλητής –τρια.
3. Αν ήταν υπό καθεστώς συμβολαίου (professional player) ή όχι (amateur) και αν
ναι πότε αυτό λήγει ή πότε έληξε.
4. Ενημέρωση της Ο.Χ.Ε αν πρόκειται για δανεισμό (lending) ή μόνιμη
μετεγγραφή (unlimited transfer).
5. Συμπλήρωση μια από τις επιλογές: «αλλοδαπός», «κοινοτικός», μόνο για
ευρωπαϊκούς αγώνες».
 Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου από όπου να φαίνονται ευκρινώς τα
στοιχεία του αθλητή –τριας.
 Εφόσον θα αγωνίζεται με καθεστώς συμβολαίου στην Ελλάδα απαιτείται να κατατεθεί
πρωτότυπο συμβόλαιο στην Ο. Χ. Ε με ημερομηνίες έναρξης και λήξης υπογεγραμμένο
και με μονογραφές σε όλες τις σελίδες.
Τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες απαιτούνται επίσης και για μεταγραφές αλλοδαπώνκοινοτικών αθλητών-τριων που τα σωματεία επιθυμούν να χρησιμοποιούν μόνο σε
Ευρωπαϊκούς αγώνες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αλλοδαποί – κοινοτικοί αθλητές-τριες θα πρέπει να
ανανεώνονται κάθε μεταγραφική περίοδο είτε έχουν συμβόλαιο (ανεξαρτήτως χρονικής
διάρκειας) είτε όχι. Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς που θα αγωνίζονται μόνο στα
Ευρωπαϊκά κύπελλα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι αλλοδαποί (εκτός ΕΕ) αθλητές-τριες έχουν αποκτηθεί έως
15 Σεπτεμβρίου και ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξεως συμβολαίου (π.χ. πριν τις
31/12/2017) προσμετρούνται κανονικά στο ανώτατο αριθμό που δικαιούνται τα
σωματεία και συνεπώς δύνανται να αντικατασταθούν μόνο με τους υφιστάμενους
αριθμητικούς περιορισμούς. Συνεπώς εφόσον κάποιο σωματείο έχει εγγράψει το μέγιστο
αριθμό αλλοδαπών που δικαιούται έως τις 15/9/2017 μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση
μόνο ενός εξ αυτών (από 15/9/2017 έως 31/1/2018), και όχι στην απόκτηση/εγγραφή
νέου την δεύτερη μεταγραφική περίοδο (1-31/1/2018), ανεξαρτήτως λόγου διακοπής
σχέσεως.

Αποζημίωση Εκπαίδευσης στις Διεθνείς Μετεγγραφές

Στις περιπτώσεις μετεγγραφής αλλοδαπών αθλητών κάτω των 24 ετών οι οποίοι έχουν ή είχαν
συμβόλαιο για κάποια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (E. H. F) προβλέπει την καταβολή
Αποζημίωσης Επιμόρφωσης (Education Compensation) των αθλητών, η οποία
καταβάλλεται από το ενδιαφερόμενο (Ελληνικό) σωματείο προς το αποδεσμεύον σωματείο ή/
και την αντίστοιχη αλλοδαπή ομοσπονδία του αλλοδαπού αθλητή. Στις περιπτώσεις αυτές η μη
καταβολή της αποζημίωσης δεν ματαιώνει την μετεγγραφή, τυχόν όμως μη τακτοποίηση της
εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, επισύρει πρόστιμα έως
και 7500€ και αποκλεισμό από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται στα
σωματεία, πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, να ελέγχουν αν οι μετεγγραφόμενοι
αθλητές υπόκεινται στις περιπτώσεις αυτές.
3. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μετεγγραφών Αλλοδαπών/ Κοινοτικών αθλητών τριών μεταξύ Ελληνικών σωματείων, που ήδη αγωνίζονται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις
αυτές, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το Διεθνές πιστοποιητικό μετεγγραφής βρίσκεται
στην Ελλάδα , οι μετεγγραφές θα πραγματοποιούνται ως ακολούθως:
α. Σε περίπτωση που ο αθλητής –τρια δεν έχει συμβόλαιο με το αποδεσμεύον
σωματείο ή το συμβόλαιο έχει λήξει, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος να μετεγγραφεί
σε σωματείο της αρεσκείας του χωρίς το σωματείο που ανήκε να δικαιούται
οποιαδήποτε αποζημίωση συμπεριλαμβανομένου και του κόστους απόκτησης του
(παράβολο κλπ).
β. Σε περίπτωση που ο αθλητής –τρια έχει συμβόλαιο σε ισχύ τότε απαιτείται η
έγγραφη συναίνεση του αποδεσμεύοντος σωματείου.
Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των ανωτέρω μετεγγραφών ορίζονται από
1.07.2017 έως 15.09.2017 και 1.1.2018 έως 31.1.2018 και τα απαιτούμενα
έγγραφα είναι τα ίδια που αναφέρονται στην παρ.2 της παρούσης.
4. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ανεξαρτήτως εάν επιστρέφουν στο Ελληνικό σωματείο στο οποίο αγωνίζονταν ή σε άλλο
σωματείο, οι Έλληνες αθλητές –τριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό μπορούν
να
μετεγγραφούν σε Ελληνικά σωματεία τις περιόδους από 01.07.2017 έως 15.09.2017 και
15 έως 31.01.2018
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Μετεγγραφής, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Μέσα στο χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Ιουλίου 2017 θα μας υποβάλετε τις
Καταστάσεις Αθλουμένων στις οποίες θα έχετε σημειώσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που
θα αποδεσμεύσετε και δεν θα συμπεριληφθούν στην Δύναμη του Σωματείου σας κατά την
αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας καθώς επίσης και να φέρουν την σφραγίδα του
Σωματείου σας.
Οι καταστάσεις θα σταλούν στην Ο. Χ. Ε εμπρόθεσμα και απαραιτήτως με συστημένη
επιστολή. Η απόδειξη της συστημένης επιστολής, είναι και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο
εμπρόθεσμης υποβολής.
Παρατήρηση: Σωματεία τα οποία δεν έχουν επιδείξει αγωνιστική δραστηριότητα για δύο
συνεχόμενες περιόδους, δεν θα λάβουν την ανωτέρω κατάσταση καθώς σύμφωνα με τον
κανονισμό μετεγγραφών της Ο. Χ. Ε (αρθ. 5, παρ. 7) οι αθλητές των σωματείων αυτών
καθίστανται ελεύθεροι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος
στα τοπικά και ηλικιακά πρωταθλήματα περιόδου 2017-2018 θα πρέπει να επανεγγράψουν
τους αθλητές-τριες τους (αίτηση νέας εγγραφής κτλ).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι Καταστάσεις Αθλουμένων που θα υποβληθούν είναι
οριστικές και αμετάβλητες. Συνεπώς παρακαλούμε για την συμπλήρωση της με ιδιαίτερη
προσοχή καθώς οποιαδήποτε εκ παραδρομής παράλειψη δεν θα γίνει αποδεκτή μετά
τις (31/7/2017).
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα αποδεσμευτούν μπορούν να μετεγγραφούν σε
οποιοδήποτε Σωματείο επιθυμούν, το αργότερο έως δέκα (10) ημερολογιακές μέρες
πριν την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει η ομάδα
που μεταγράφονται. Αναλυτικότερα:
 Σε ότι αφορά τις μεταγραφές αποδεσμευθέντων αθλητών-τριων ηλικιακής κατηγορίας
Ανδρών και Γυναικών ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η δέκατη μέρα πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει η ομάδα που τους αποκτά σύμφωνα
με την αντίστοιχη Ειδική Προκήρυξη.
 Σε ότι αφορά τις μεταγραφές αποδεσμευθέντων αθλητών-τριων των λοιπών ηλικιακών
κατηγοριών (Εφήβων-Παίδων-Παμπαίδων-Μίνι, Νεανίδων- Κορασίδων-ΠαγκορασίδωνΜίνι Κοριτσιών) ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η δέκατη μέρα πριν την
έναρξη της Α’ φάσης του αντίστοιχου ηλικιακού πρωταθλήματος όπως αυτή
ορίζεται στην Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΟΧΕ περιόδου
2017/18.
 Oι ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό
του δεκαήμερου (πχ εάν το πρωτάθλημα αρχίζει στις 20/9/2017 η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής είναι η 10/9/2017)
 Αιτήσεις αποδεσμεύσεων που παραλαμβάνονται με σωστή ημερομηνία αποστολής μετά
όμως την καταληκτική ημερομηνία, πχ λόγω καθυστερήσεων του ταχυδρομείου, θα
μπαίνουν σε δεύτερη σειρά προτεραιότητας.
Το κάθε σωματείο έχει πλέον δικαίωμα να εντάξει στην δύναμη του με την διαδικασία
μεταγραφής με αποδέσμευση απεριόριστο αριθμό αθλητών, πάντα με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του αρθ. 9 του Κανονισμού Εγγραφών μεταγραφών
Τρόπος Δήλωσης Αθλουμένων:
Η αποδέσμευση των αθλητών θα γίνει, θέτοντας (+) μεταξύ του Αρ. Μητρώου και του
Επωνύμου του Αθλουμένου.

Παράδειγμα:
ΜΗΤΡΩΟ
18687
27555(+)
19741
17968(+)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ
ΛΕΦΕΝΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ 1974
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΛΙΚΗ
ΡΑΚΕΝΤΖΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΞΕΝΙΑ

ΕΤΟΣ
1968
1971
1979

Ο αθλητής Στεφανίδης Χρήστος και η αθλήτρια Πολύζου Αργυρώ, στους οποίους ετέθη (+)
μεταξύ Αρ. Μητρώου και Επωνύμου, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ και καθίσταται ελεύθεροι.
Προσέξτε το (+) να τίθεται με τρόπο που να φορά ευκρινώς μόνο τον αθλούμενο που θέλετε
να αποδεσμεύσετε και όχι να περιλαμβάνει και τμήμα του άλλου αθλούμενου ώστε να μην
υπάρχει αμφιβολία για αυτόν που θα αποδεσμευτεί. Σε τέτοια περίπτωση η Ο. Χ. Ε θα
προβαίνει στην αποδέσμευση αμφοτέρων των αθλητών.
Επίσης θα πρέπει να προσέξετε στο τέλος κάθε κατάστασης να γράψετε απαραιτήτως τον
αριθμό των αθλητών και αθλητριών που έχετε σημειώσει για αποδέσμευση. Αφού μετρήσετε
πολύ προσεκτικά όλους τους προς αποδέσμευση αθλούμενους, να γράψετε τον συνολικό
αριθμό που βρήκατε τόσο ολογράφως όσο και αριθμητικά.
Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να αποδεσμεύσετε κανέναν αθλούμενο από κάποια
κατάσταση, τότε θα αναγράψετε στο κάτω μέρος αυτής ΄΄ΜΗΔΕΝ΄΄ ολογράφως και ΄΄0΄΄
αριθμητικώς.
Φυσικά αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που στο επάνω μέρος της κατάστασης, αναφέρεται
κάποιος αριθμός υποχρεωτικής αποδέσμευσης αθλητών και αθλητριών εφόσον υπερβαίνουν το
αριθμητικό όριο που ορίζει η Ο. Χ. Ε κατά περίπτωση.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανώτατος αριθμός αθλητών γεννηθέντων μέχρι 31.12.1998 που
δικαιούσθε να διατηρήσετε στην δύναμη σας είναι εικοσιπέντε (25).
Ο αντίστοιχος αριθμός αθλητριών γεννηθεισών μέχρι 31.12.1998 που δικαιούσθε να
διατηρήσετε στην δύναμη σας είναι εικοσιπέντε (25).
Δικαιούστε απεριόριστο αριθμό αθλητών και αθλητριών γεννηθέντων-θεισών από 1.01.1999
και μετά.
Αθλητές και αθλήτριες που ενεγράφησαν για πρώτη φορά στα Μητρώα της Ο. Χ. Ε μετά την
8η Ιουνίου 2017, δεν θα εμφανίζονται στις αποσταλείσες καταστάσεις αθλουμένων και η
ανανέωση τους γίνεται αυτόματα από την Ο. Χ. Ε.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα επώνυμα και ονόματα, προσέχοντας εάν
είναι τυπωμένα σωστά. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε, φραστικό ή ορθογραφικό ή
οποιοδήποτε άλλο λάθος, παρακαλούμε να σημειώσετε δίπλα στο λάθος το σωστό.
6. ΜΕΤΟΙΚΗΣΕΙΣ (άρθρο 5, παρ. 6)
Σύμφωνα με το Κανονισμό Μετεγγραφών, κάθε σωματείο δικαιούται να αποκτήσει
απεριόριστο αριθμό μετοίκησης (πάντα με την επιφύλαξη της παρ. 4 του αρθ. 9 του
Κανονισμού Εγγραφών μεταγραφών)
Σωματεία που έχουν ήδη αποκτήσει αθλητές με μετοίκηση θα πρέπει απαραιτήτως να
προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης σχολής ή βεβαίωση εργασίας το
αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου 2017, προκειμένου να ισχύει η μετοίκηση των αθλητών

αυτών και για την περίοδο 2017 – 2018.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι εν λόγω αθλητές θα
επιστρέψουν στο αρχικό σωματείο τους.
Για τους αθλητές–τριες που μετεγγράφονται για πρώτη φορά λόγω σπουδών, η ημερομηνία
υποβολής αιτήσεως είναι ( 15 Σεπτεμβρίου 2017 ). ΕΙΔΙΚΑ και ΜΟΝΟ για τους
αθλητές-τριες που μετεγγράφονται για πρώτη φορά λόγω σπουδών και οι οποίοι έχουν
αναγραφεί στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α, η ημερομηνία υποβολής αιτήσεως είναι ( 1
Νοεμβρίου 2017).
Οι μετεγγραφές αυτές θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης
σπουδών από την αντίστοιχη σχολή, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στην Ο.Χ.Ε το αργότερο
εντός 30 ημερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μεταγραφής, εκτός της
υποβολής αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες είναι και η μη συμμετοχή του αθλητή/τριας σε
αγώνες με το παλαιό σωματείο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για κάθε νέα εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων και των επανεγγραφών) τα σωματεία θα πρέπει
να καταβάλουν παράβολο της τάξης των 5€. Για οποιαδήποτε μετεγγραφή ανεξαρτήτου είδους
ή απόκτησης αθλητή με αποδέσμευση το παράβολο ορίζεται σε 10€. Για κάθε μετεγγραφή,
ανανέωση κλπ αλλοδαπού-κοινοτικού αθλητή μεγαλυτέρου των 15 ετών το παράβολο ορίζεται
σε 100€.
Τα ανωτέρω παράβολα θα πρέπει να καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΧΕ
στην Εθνική Τράπεζα-IBAN:4701100800000008048057049 και να αποστέλλεται το
αντίγραφο της κατάθεσης. Εναλλακτικά με μετρητά στο λογιστήριο της ΟΧΕ.
Επίσης για κάθε αίτημα μεταγραφής για λόγους που δεν προβλέπονται από τον
Κανονισμό Μεταγραφών θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέτει ως παράβολο το
ποσό των 50€ μαζί με το αίτημα.
Δεν θα παραδίδονται/αποστέλλονται δελτία εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί τα οικονομικά θέματα.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ / ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Οι αιτήσεις νέας εγγραφής και τα δελτία υγείας των αθλητών θα θεωρούνται από νομαρχιακό
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από
ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Εναλλακτικά υπάρχει και η
δυνατότητα θεώρησης από ιδιώτες ιατρούς, υπό την προϋπόθεση να έχουν την σχετική
ιδιότητα (καρδιολόγος, παθολόγος κλπ).
9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (Άρθρο 6Β Κανονισμού ΕγγραφώνΜεταγραφών)
Η Επιτροπή θα ενεργοποιείται και θα επιλαμβάνεται υποθέσεων κατόπιν αιτήματος σωματείου
ή αθλητή μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου πραγματοποιούνται μεταγραφές άνευ
συγκατάθεσης.
10. ΓΕΝΙΚΑ
 Τα έντυπα όλων των ειδών των μετεγγραφών ελλήνων – αλλοδαπών - κοινοτικών, θα
αποστέλλονται στην Ο. Χ. Ε απαραιτήτως με συστημένη επιστολή ή courier. Η
ημερομηνία στην απόδειξη της συστημένης επιστολής ή της courier, είναι και το μόνο
αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΕΦΟΣΟΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ Ο.Χ.Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ.
 Μέσα σε κάθε φάκελο συστημένης επιστολής θα υπάρχει ΜΙΑ ΜΟΝΟ αίτηση
μετεγγραφής. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένα σωματείο υποβάλλει πέντε συνολικά
αιτήσεις μετεγγραφών, τότε θα πρέπει να στείλει στην Ο. Χ. Ε και τις πέντε αυτές
περιπτώσεις σε πέντε διαφορετικές συστημένες επιστολές.
 ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (εκτός των μετεγγραφών που δεν απαιτείται η
συναίνεση του παλιού σωματείου).
 Τα έντυπα αίτησης μετεγγραφών για να γίνονται δεκτά θα πρέπει να είναι σωστά
συμπληρωμένα. Αιτήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υπογραφές,
σφραγίδες και φωτογραφίες, θα απορρίπτονται.
 Σας υπενθυμίζουμε ότι στα συμβόλαια ξένων αθλητών η EHF δεν δέχεται όρους
μονομερούς ανανέωσης καθώς και όρους που αναφέρονται μετά την λήξη του
συμβολαίου (π.χ αποζημίωση, κόστος παραβόλων κλπ).
 Τέλος, σας υπενθυμίζουμε να χρησιμοποιείτε τα έντυπα εγγραφής Ελλήνων και
Αλλοδαπών αθλητών για την περίοδο 2017 - 2018, τα έντυπα των Μετεγγραφών
(ελεύθερης, υποσχετικής και αποδέσμευσης) καθώς και το νέο έντυπο στοιχείων των
σωματείων. Επίσης σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο
Μεταγραφής Αθλητών χωρίς Συγκατάθεση, το οποίο περιλαμβάνει τις
περιπτώσεις του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Μεταγραφών, συμπληρώνοντας
προσεκτικά την περίπτωση στην οποία ανήκετε.
Επίσης τα έντυπα των μεταγραφών καθώς και την παρούσα μπορείτε να τα βρείτε και
να τα εκτυπώσετε στην διεύθυνση: www.handball.org.gr (Το Άθλημα-Έντυπα
Ο.Χ.Ε.).
Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκαντής

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σταματιάδης

